
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 1478/2015 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 15 grudnia 2015 r.

projekt

UCHWAŁA Nr      /     /2016

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia ......................... 2016 r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XLVII/525/2014  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia

28 października 2014 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu

Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-2020.

Na  podstawie  art.  18  pkt  20  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

województwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.)

Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W  Programie  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-

2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/525/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 28 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w Rozdziale I dodaje się punkt 14 i punkt 15 w brzmieniu:

„14) „regranting” - rozumie się przez to przekazywanie dotacji na realizację zadań publicznych

przez  podmioty  Programu  w  trybie  otwartych  konkursów  ofert  w  szczególności  innym

podmiotom Programu,

15) „aplikacji  Generator eNGO” -   rozumie się przez to aplikację  internetową,  dostępną na

stronie: www.opolskie.engo.org.pl.”;

2. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział IV

Zakres przedmiotowy

Współpraca Samorządu z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy,

w szczególności ustawowych zadań własnych Samorządu, w następujących obszarach:

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

2) promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3) ochrony i promocji  zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r.;

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;



8) działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  

i ochrony praw dziecka;

9) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

10) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

11) integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym;

12) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

13) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

14) ratownictwa i ochrony ludności;

15) turystyki i krajoznawstwa;

16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

17) podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania polskości  oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

19) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

21) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między

społeczeństwami;

22) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

23) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

24) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

25) promocji i organizacji wolontariatu;

26) działalności na rzecz podmiotów Programu, w zakresie określonym w pkt 1-25.”;

3. w Rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach

ofert:

1) pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji,

2) komisja realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej

składu, 

3) komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

4) w  pracach  komisji  nie  mogą  brać  udziału  osoby,  związane  z  podmiotami  Programu

wnioskującymi o dotacje, to jest takie, które są członkami, wolontariuszami, członkami

władz tych podmiotów Programu, 

5) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności, zobowiązany jest do złożenia

pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w pkt. 4, 

6) członkowie  komisji  dokonują  oceny  ofert  używając  aplikacji  Generator  eNGO

na posiedzeniach  komisji  bądź  poza  posiedzeniami  komisji,  przy  czym  ocena  każdej

oferty winna być dokonana przez co najmniej dwóch członków komisji konkursowej,

7) do zadań komisji konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów

określonych w treści ogłoszonego konkursu,

b) przygotowanie listy rankingowej,

c) przygotowanie propozycji rozdziału środków pomiędzy ofertami,

d) rekomendacja Zarządowi zaopiniowanych ofert,



8) komisja rozpatruje oferty w terminie do 60 dni od ostatniego dnia składania ofert,  

z zachowaniem warunków określonych w art. 15 ustawy,

9) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot

kosztów podróży,

10) komisja  konkursowa  uprawniona  jest  do  korzystania  z  pomocy  osób  posiadających

specjalistyczną  wiedzę  z  dziedziny  obejmującej  zakres  zadań  publicznych,  których

konkurs dotyczy,

11) w  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  punkcie  stosuje  się  zapisy  Regulaminu

organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Opolskiego  oraz  jednostkach

organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego.”.

4. w Rozdziale X ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Zarząd  do  dnia  31  maja  2021  roku  przedłoży  Sejmikowi  Województwa  Opolskiego

sprawozdanie z realizacji Programu w latach 2015-2020 roku.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zmian  w Uchwale  Nr  XLVII/525/2014  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  z  dnia

28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa

Opolskiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Podmiotami  Prowadzącymi  Działalność

Pożytku Publicznego na lata 2015-2020, dokonuje się ze względu na wejście w życie w dniu

9 listopada 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku

publicznego i  o  wolontariacie  oraz  ustawy o  fundacjach  (Dz.U.  z  2015 r.,  poz.  1339),  która

wprowadziła  kolejne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.). 

Uchwała  niniejsza  ma charakter  prawny dotyczący  dostosowania  przepisów Uchwały

Nr XLVII/525/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie

przyjęcia  Programu  Współpracy  Samorządu  Województwa  Opolskiego  z  Organizacjami

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-

2020, do przepisów zmienionej ustawy. Dostosowania te są następujące:

1. w Rozdziale IV zostały dodane lub uzupełnione punkty dotyczące:

„3)  ochrony i promocji  zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r.;

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

12) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

13)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;”;

2. w Rozdziale XII ust. 2 dodano punkt:

„  10)  Komisja  konkursowa  uprawniona  jest  do  korzystania  z  pomocy  osób

posiadających  specjalistyczną  wiedzę  z  dziedziny  obejmującej  zakres  zadań  publicznych,

których konkurs dotyczy,”;

3.  w  Rozdziale  X  ust.  3  ,  zgodnie  ze  zmienioną  ustawą  wydłużono  okres  na  przedłożenie

sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni z 30 kwietnia na 31 maja każdego roku.

Ponadto,  ze  względu  na  wdrożenie  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa

Opolskiego aplikacji internetowej Generator eNGO, dostępnej na stronie www.opolskie.engo.pl,

w ramach której będą:

-  ogłaszane  otwarte  konkursy  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  pożytku

publicznego przez uprawnione Podmioty,

-  składane  oferty  na  realizację  zadań  publicznych  oraz  sprawozdań  z  ich  realizacji  przez

uprawnione Podmioty,

- dokonywane oceny ofert przez komisje konkursowe,

niezbędnym było dostosowanie zapisów Programu, dlatego też:

1. w słowniczku dodano punkt 14 i punkt 15 w brzmieniu:

„14) „regranting” - rozumie się przez to przekazywanie dotacji na realizację zadań publicznych

przez  podmioty  Programu  w  trybie  otwartych  konkursów  ofert  w  szczególności  innym

podmiotom Programu,

15) aplikacji  Generator eNGO” -  rozumie się przez to aplikację internetową,  dostępną na

stronie: www. opolskie.engo.org.pl.”; 

2. w Rozdziale XII ust. 2 dodano punkt:

„6) członkowie komisji dokonują oceny ofert używając aplikacji  Generator eNGO na

posiedzeniach komisji bądź poza posiedzeniami komisji, przy czym ocena każdej oferty winna

być dokonana przez co najmniej dwóch członków komisji konkursowej,” .

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


